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Всеки ден редей гората,
рози сух листец.
Скоро ще покрий земята
пухкав бял снежец.
И комини ще запушат
над къщята вред.
Ще замлъкнат, ще се сгушат
ручеи под лед.
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И пързалките тогава
ще намерим пак.
Весел вик ще се раздава
вън до тъмно чак...

Пътеводна светлина
Защо ли днес усмихвам се щастлива,
открила смисъл в малките неща,
прераждам се по-смислена и силна,
със теб човешка, свята доброта.
Повярвах ти до болка осъзната –
потребна пътеводна светлина,
не те гасят порои, нито вятър,
единственo ти сбъдваш чудеса.
Заключих те в душата ми със вяра,
преляла се с горещата ми кръв,
стопи се там, превърна се в жарава
в огнището на сетния ми дъх.
Не трябват думи, нека помълчим –
сърцата ни достатъчно говорят,
животът е единствено значим,
за обич щом душите си отворим.
Тя в скритите ни вопли ще запари,
с най-светлия си плам ще загори,
следа човешка в някой ще остави
и щастие в тъга ще възкреси.
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В зениците сълза ще заблести –
пречистена, възторжена, гореща
и с мъничко умора, но щастлив
ще пазиш добротата си до вечност.
Че всяко нещо много скъпо струва –
и битка, и победа, и мечта...
Знам, само доброта не се купува,
тя няма за сърцата ни цена!

Нели Янчева
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Как станахте вегетарианец?
Ядях прекалено много месо, ежедневно, три пъти на ден.
Считах, че е причина и за леко наднорменото ми тегло.
Какво Ви носи вегетарианството?
Лекота.
Кои са любимите ви храни?
Плодове, зеленчуци и яйца. Разбира се, шоколад.
От кога сте вегетарианец?
От 22 години.

БЛИЦ ИНТЕРВЮТА НА БЪЛГАРСКО ВЕГЕТАРИАНСКО ОБЩЕСТВО
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Любима мисъл?
Храни се умерено, яж любимите си храни и не изпадай
в крайности.
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Как станахте вегетарианец?
Още от първото си запознанство със системата Йога в 8 клас
започнах да ограничавам месните продукти. В казармата ги
сведох до минимум. Впоследствие преди около 20 години
отказах всичко месно. Наскоро отново ям риба.
Какво хубаво, според Вас, носи вегетарианството на Вас
(и околните)?
Според кръвната ми група това е по-съобразният, пополезен начин на хранене, стига да е подкрепен с чисти
плодове, зеленчуци, ядки и т.н. Останалото е кармична
философия.
Кои са любимите ви храни?
Цитрусови плодове, пикел (индийска люта туршийка),
киселото мляко и всички млечни, риба.
От кога сте вегетарианец?
От 20 години.
Любима мисъл?
Моята мисъл и убеждение: “Вътрешната енергия може да
победи света.”

Как станахте вегетарианец?
Прочетох мисълта на Айнщайн по този повод, а именно:
“Не искам да превръщам тялото си в гробище на мъртви
животни.”
Какво Ви носи вегетарианството?
Спокойствие. (Освободих се в голяма степен от агресията,
която имах, когато бях месояден.)
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Кои са любимите ви храни?
Черен шоколад.
От кога сте вегетарианец?
От 15 години.
Любима мисъл?
“Първо те игнорират, после ти се присмиват, след това се
борят с теб, а накрая ти побеждаваш.” (Махатма Ганди)
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Как станахте вегетарианец?
Веднъж се случи да ям заразен хамбургер. Осведомих се
тогава за начина, по който се отглеждат индустриалните
животни и след това станах веган.
Какво Ви носи вегетарианството?
Позволява ми да живея според ценностната си система,
като носи и здраве също така.
Кои са любимите ви храни?
Твърде много любими храни имам, за да ги изброявам.
Най-общо казано – здравословните.
От кога сте вегетарианец?
Веган съм от 1989 г.
Д-Р МЕЛАНИ ДЖОЙ е автор и лектор,
председател на “Oтвъд карнизма” (Beyond Carnism, USA)
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Как станахте вегетарианец?
Израснах в типично австрийско семейство с типични австрийски
хранителни навици. Харесваше ми много да ям месо и всякакви
месни продукти. Когато бях на 18 посетих чичо си, който има
свое органично селско стопанство. Нашето куче, което обичах
много, си играеше с едно прасенце във фермата. Беше красива
гледка – наистина имаше връзка между двете животни и можеше
да се види как се радват взаимно на компанията си. И тогава
чичо ми каза: “Скоро веселбата ще свърши, утре то ще мине под
ножа.” От този момент започнах да се замислям защо третираме
“селскостопанските животни” толкова различно от тези, които имат
привилегиите да са ни компаньони. От този момент почувствах
облекчението да се храня само с растителни култури и продукти.
Какво Ви носи вегетарианството?
Мисля, че изборът с какво да се храниш е нещо много лично и всеки
сам трябва да вземе своето решение. За мен вегетарианството
е добър избор, защото не ми се налага да се храня с животни
повече. В световен мащаб храненето на растителна основа носи
ползва с това, че по-малко тропически гори се изсичат с цел да
се превърнат в обработваеми площи (за животновъдството)
и по-малко парникови газове се отделят в атмосферата, ако
добитъкът е по-малочислен. Проучванията на FAO (UN) сочат, че
18% от парниковите газове, изхвърляни в атмосферата по света,
са продукт на животновъдството.

Организатор на Veggie Planet Fairs в Европа

Феликс Хнат

издание на

Кои са любимите ви храни?
Любима ми е лазанята, приготвяна от моята приятелка, както и
суматра чийзбъргъра на Yoyos Foodworld в Берлин.
От кога сте вегетарианец?
Водя вегански начин на живот от около 15 години.
Любима мисъл?
“Бъди промяната, която искаш да видиш в света.” (Ганди)
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Калин Терзийски е сред най-известните ни съвременни писатели, освен
това – и поет, сценарист, бивш лекар-психиатър, магнетична личност,
страстен готвач и най-вече – един от нас. Негови са романите “Алкохол”, “Лудост”, “Войник”, Любовта на 45-годишния мъж”, сборниците
разкази “Любовта на 35-годишната жена”, “Аскетът в мола”, “Събрани разкази”, “Разпилени разкази” и др. Калин с радост прие и със завидна
дисциплина отговори на въпросите на БВО, а ние с гордост споделяме с
вас размислите му по темата за вегетарианството, неговото влияние
върху човешката психика и емоции и ролята на личния избор.
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ФОТОГРАФИИ © личен архив

“ВЕГЕТАРИАНСТВОТО:
ТОВА НЕ Е МОДА,
ТОВА Е ЕВОЛЮЦИЯ”

Кога и как взехте за себе си решението, че вегетарианството ще
бъде занапред част от личния Ви
път?
За първи път спрях да ям месо на
22. Но някак си не бях подготвен –
ядеше ми се. Всъщност – тогава
се въздържах, спирах се, правех го
насила. Пак имах близки до сегашните мотиви – пак причината беше,
за да не съучаствам неволно и косвено в убийство – храната ми да не
зависи от смъртта на животно, което е съвсем подобно на мен – изпитва болка, живее, страда, мисли
и чувства (извънредно наивно е да
си въобразяваме, че телетата не
мислят и не страдат – но и подлост
има в тая наша удобна представа)
и така. Тогава обаче имах едно такова мислене – че месото е незаменимо удоволствие, незаменима
радост в живота. Тогава бяха и бедни години и яденето на месо беше
престижно. Едва ли не като секса
или като слушането на музика.
Тоест – може и без тях, но животът е
тъжен и непълноценен. Та и аз имах
такова усещане като не ядях месо.
И се мъчех.
А сега – преди шест години – стана
съвсем чисто. Сега просто спрях
да ям месото на убити животни и
не ми се искаше да почвам пак. И
бях спокоен.
Намирате ли по-лесно общ език
с други вегетарианци, отколкото с
хората, които консумират месо?
Определено.
Вегетарианците принципно са по-
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чисти хора. Естествено има вегетарианци фанатици. Те обаче не
са чисти. Те са просто фанатици.
А фанатизмът не е хубаво нещо.
При тях стремежът да властват и наказват различните е по-силен отколкото желанието за чистота и доброта. А истинският вегетарианец не е
фанатичен, той е благ.
Често препоръчвам на хората, които се интересуват от вегетарианството, да видят кои исторически
личности са били вегетарианци. Аз
веднъж проверих. И се почувствах
страшно добре. Все едно попаднах в най-хубавата, най-любимата
компания, за която съм си мечтал!
Това са четиримата от Бийтълс,
Сократ, Буда, Толстой, Бърнард
Шоу, Леонардо да Винчи, Ван Гог,
Марк Твен, Никола Тесла и много
други. Едни от най-светлите хора
на света.
В творчеството Ви от последните
години недоволството от света и
от себе си отстъпва място на размисли за добротата, човечността и
грижата за другия. Смятате ли, че и
вегетарианството има заслуга за
това?
По сърце аз от съвсем млад съм
против насилието – твърдо против насилието. Аз съм хипи в едни
времена на възраждаща се реакция, на възраждащ се консерватизъм и антихуманизъм. Но слава
Богу, има и тая тенденция, която
вие отбелязахте в горния въпрос.
Все повече хора се насочват към
чистотата и добротата. Има шанс.

13

Като лекар-психиатър имате ли
наблюдения как вегетарианството
влияе психологически и емоционално на човека?
Човек става по-умерен, по-спокоен,
по-ведър и по-малко агресивен. А
ако се храни наистина правилно –
става и по-силен.
Изследвания в областта на психологията показват, че хора които
прилагат насилие над животни са
по-склонни да го прилагат и към
хората – срещал ли сте подобни
данни и имате ли практически наблюдения?
Да, хората, които са склонни към
насилие са просто склонни към насилие. И затова за тях разлика между хора и животни няма. Всъщност –
нека да си спомним! Във всички
мръсни времена на насилие, групата на насилниците е приравнявала тези, над които насилства, с
животни! И тогава е било някак полесно за тях да убиват и насилстват;
защото са извършвали приемливо
насилие върху хора, които са приравнили с животните, а животни според техния морал е било приемливо да се убиват и измъчват. И така:
германците са смятали евреите, циганите и славяните за животни, турците – арменците, англичаните – чернокожите в Африка. И избиването е
било приравнявано с обичайното и
приемливо клане на животни.
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Вегетарианството и веганството
като стил на живот стават все попопулярни в последните години.
На какво се дължи това според
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Вас – само мода ли е или хората
започват да стават все по-осъзнати по отношение на собственото
си здраве и душевност и отпечатъка си върху природата?
Това не е мода. Това е еволюция.
Доколкото знаем, за Вас кулинарията е изкуство и страст. Дали преоткрихте някои ястия във вегетариански вариант или нови възможни
комбинации и вкусове?
Аз не търся ястия, които приличат на
месо – това е смешно. Все едно да
кажа, че месото ми липсва, че то е
важно и аз се чудя как да си го заменя. Няма такова нещо. Просто си
създадох цяло богато меню от бобови растения, яйца, яйчни белтъци,
всевъзможни семена, ядки, мляко и
млечни продукти, зеленчуци и плодове – и експериментирам.
Но и яденето, Бога ми, не е найважното нещо. Както е казал
Бърнард Шоу: “Човек може да се
нахрани и с парче хляб и сирене,
и с пържола. Въпросът е къде ще го
постави изяждането на пържолата –
по-горе или по-долу? Аз мисля, че
по-долу!” Човек се храни, за да има
сили да преживее красиво живота си. А месото не му помага да
преживее красиво живота си. Все
пак то е част от телата на убити същества, които са искали да живеят
още. А в това убийство няма нищо
красиво.
Какво ще кажете за каузата да се
действа за законодателни мерки,
които да позволят заведенията на
бюджетна издръжка, като болници
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и детски градини, да включат и опции за вегетариански избор в менюто си? Защото настоящите разпоредби изискват задължително
ежедневно присъствие на месо
във всяко основно ястие.
Това е извънредно благородна и
важна кауза. Честно казано, включвал съм се в какви ли не каузи – повече или по-малко благородни. Но
тази подкрепям от все сърце!
След 10-ти ноември знаем, че е
имало не един опит да се създаде у
нас действащо Вегетарианско общество като социална организация. Дочувал ли сте за тези опити и
намирате ли за добър знак, че вече
има в лицето на БВО?
За съжаление не съм чувал. Но бих
му се радвал. Всъщност, щом вече
е факт – радвам му се. И ще помагам!
Смятате ли, че вегетарианството
е социално-отговорен избор и е
важно популярните лица да показват този начин на живот като
пример и път?
Аз мисля, че то е част от бъдещето
на човечеството. От светлия и подобър вариант за бъдеще на човечеството. Защото има и много
лоши варианти за бъдеще, за които по-добре да не говорим сега.
И смятам, че ако хората възнамеряват да еволюират – от канибали
и кръвожадни зверове – към нещо
по-добро (което още си няма име)
то те трябва да спомагат за тази
еволюция. Със съзнателните си,
умни и далновидни избори.
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Неотдавна, на 30-ти октомври, National Geographic пусна в световен ефир
премиерата на документалния филм
“Преди потопа“ на режисьора Фишър
Стивънс и продуцентите Леонардо ди
Каприо, Джеймс Пакър и Брент Ратнър. Филмът имаше огромен отзвук
в медийното пространство и видимо
предизвика значителен интерес у хората по света. Темата е промяната на
климата в катастрофални измерения и
нуждата от спешни мерки за предотвратяване на глобална катастрофа.
Разказвачът Леонардо Ди Каприо
обикаля различни части на света и
изследва човешкия отпечатък върху
климата, говори със специалисти,
учени, обикновени фермери, статистици и влиятелни политически фигури, които биха могли да съдействат
за световни мерки, които да предотвратят екологичната катастрофа, към
която сме се запътили. Лео убедително посочва като основната причина
за топене на ледената антрактическа
шапка добивът на изкопаеми горива,
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по-специално нефт, и че колкото и
очевидно да е за еколозите и учените
това, те все още се борят с антипропагандата, която подкупно се води
от най-богатите петролни магнати.
Глобалното затопляне усилено бива
отричано от лобистите в американското правителство. Споменават се
като фактори и свъхпроизводството в
Китай, което е причина за изпускането на огромни количества въглероден
диоксид в атмосферата; добивът на
въглища в Индия; добивът на палмово масло, заради който се изсичат
хиляди декари гори; животновъдството и консумацията на говеждо месо, обезлесяващи огромни площи за
фуражи, но освен това и масивен генератор на метан, изпускан в атмосферата... Говори се също за наводненията в резултат от покачването на
нивото на водата в различни части
на света; прогнозите за изчезване на
живота в океана, заради прекаленото
замърсяване на водите и т.н.
В края на филмовото си послание

— Леонардо ди Каприо
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електричеството ни зависи от тях,
планетата ни зависи от тях. Но истината е, че в крайна сметка те са просто търговци, които успешно манипулират клиентите си. Обикновеният
човек се е поддал на манипулацията и
се чувства безсилен пред бедствията,
които го грозят и застигат, без да осъзнава, че той самият ги причинява.
Ако всеки днес реши, че няма да взима участие в разрушаването на планетата, че ще се информира качествено и ще промени навиците си, ще
работи за промяна на наложените ни
правила, ще прави всеки ден крачка
към по-добрия свят, че няма да бъде
подчинен и манипулиран купувач,
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а хитър, информиран и отговорен
жител на планетата, никой егоцентричен търговец – от най-дребния до
най-големия, няма да има власт над
обществото ни.
Точно това показва "Преди потопа".
Имаме съвсем малко време да започнем да правим информирани избори
и да опазим дома си – планетата
Земя. Твърде дълго време човекът отрича, че с начина си на живот работи
срещу себе си и шанса си да живее
още дълго на Земята, заедно с всички други красиви и ценни създания.
Днес е последният ни шанс да спасим
дома си. Нека го използваме.
Go green!

Лео обобщава различните методи, които
можем да прилагаме, за да забавим разрушаването на планетата, което сме пуснали
в ход, и да обърнем с общи усилия процеса.
Една основна крачка е преминаването към
"зелени" технологии за производство на
енергия и драстичното намаляване до пълно прекратяване на добива на нефт и природни изкопаеми. Нещо, което се оказва изключително лесно, евтино и достъпно. Разбира се, точно това е и причината да не се
работи в тази посока, защото соларната или
вятърна енергия не биха носили милиарди на хората, които са сложили ръка на добива на нефт.
Научени сме да вярваме, че обикновеният
човек няма силата да промени света към
по-добро. Че сме управлявани от корумпирано малцинство хора, от тайно съсловие
на невидими господари, които дърпат конците на обществото и всичко зависи от тях.
Хлябът на масата ни зависи от тях, вида на
храната в потребителската ни кошница зависи от тях, транспортът ни зависи от тях,
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Боян Слат е роден през 1994 г. в Холандия и в
негово лице можем да разпознаем едно от
будните деца на новото време, които с лекота
намират решения там, където обремененото
съзнание не съзира работещи изходи. Още
преди да навърши 20 години, момчето разработва система за почистване на океана, която е
пусната в пробна експлоатация през юни 2016 г.
За да задвижи своя проект Боян прекъсва
преди време следването си като студент по
космическо инженерство и през последните
години междувременно получава множество
световни признания за иновативацията си.
Почистващата технология на проекта използва
дълги плаващи бариери, които играят ролята
на изкуствено крайбрежие, пасивно улавяйки
и събирайки боклука на океана, донасян от
естественото океанско течение.

да оставим децата да се тревожат за тези неща

да почистим окена
П Р О Е К Т Ъ Т

Н А

Б О Я Н

С Л А Т

подготвил
РАЛИЦА БЛАГОВЕСТОВА

подготвил
ПЕТЯ БОГДАНОВА

“Прогресът е невъзможен без
промяна и тези, които не могат
да променят умствените си
нагласи, не са в състояние да
променят каквото и да било.”
— Джордж Бърнард Шоу
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превод

РАЛИЦА
БЛАГОВЕСТОВА

Лекция на БОЯН СЛАТ за TED

И

мало����������������������
преди много време Каменна ера, после Бронзова ера и
сега сме в средата на Пластмасовата ера. Защото всяка година ние
произвеждаме около 3 хиляди
милиона тона пластмаса и тази
продуктивност стига до реките,
плавателните канали и накрая
до океана. Ако искате да хапнете бисквита днес, трябва да си
я купите сложена в пластмасова
опакова върху пластмасова подложка в картонена кутия, завита
в пластмасово фолио, сложена
в найлонова торбичка... Това да
не са радиоактивни отпадъци?!
Само една бисквитка е!
(снимка на екрана)
Тук съм аз. Обичам да се гмуркам. Показвам ви уловени кадри
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по време на лятна почивка. Това
са Пристийн Озирисовите острови (Rristine Osiris islands). А така
изглежда плажът, покрит с разпръснати пластмасови отломки.
От слънцето и вълните през годините боклукът се е натрошил на
дребни парченца, но си остава
все така пластмасов отпадък.
Не виждаме много лоши отломки тук, защото служат за храна на
птиците повече от всякакви други
зрънца като краен резултат.
Всичко това се събира основно на
5 места в океана, където се въртят
водните течения и не просто директно унищожават морския живот, но посредством абсорбирането на PCB и DDT пластмасите се
отравя цялата хранителна верига,

която завършва с човека.
И така, докато се гмурках в Гърция, се сблъсках с повече найлонови торбички, отколкото риби. И
смаян от депресиращата гледка
моят шотландски приятел в гмуркането се обърна към мен с думите: “Я, колко много медузи има
тук, човече! Виждам сигурно към
стотина!” Нямаше никакви медузи обаче...
И когато говорим за опазване на
околната среда като цяло, струва
ми се най-честият коментар е:
“О, има много време пред нас.
Да оставим децата да се тревожат за тези неща.” Така че: “Привет, ето ме тук!” :-)
Защо просто не почистим всичко
това? Има множество причини
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поради които съвременните изследвания върху пластмасовите
замърсявания предпочитат да
се фокусират върху превенцията
чрез образователни кампании
вместо върху почистващи акции.
Защото си имаме работа с 5 колосални по размер пространства,
а пластмасите варират от тези
масивни ловни мрежи до молекули... Освен това е нужно да
изнесем всичката тази пластмаса
до брега, да бъде финансово реалистично начинанието и да има
ефект по отношение на цялото
количество пластмаси за почистване... Зная! Но...
Преди около година, на път за
фризьорския салон (трябва да
призная, че не ходя там често)...
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имах това преживяване да видя
дори възрастни хора как хвърлят боклук във водата и си помислих: “Някои хора очевидно
никога няма да успеем да ги
научим!” Имаме нужда от работа и в двете посоки – съчетание между двата свята, и то в
най-скоро време.
И така, аз просто използвах списъка с опасения за свое предизвикателство и фактически седмица
по-късно, под формата на класно
задание в училище, имах шанса
да прекарам доста време в проучване на проблематика по избор,
заедно с мой приятел. И това ми
даде прекрасната възможност да
направя нови и фундаментални
проучвания по отношение на замърсяването с пластмаси.
Отидох на почивка след това в
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Гърция, носейки със себе си това
приспособление, което се ползва
обичайно за събиране на пластмаси. И така, трябваше да оставя
своя дом, всичките си близки, домашните си задължения и неотложните задачи. Впрочем, кепчето за улов, което направихме, е 50
пъти по-добро от обичайните на
пазара. Това, което открихме, е,
че по брой миниатюрните частици надвишава 40 пъти големите.
Така че е необходимо да извадим дребните пластмаси, но така
ще улавяме и планктона. Бихме
могли, разбира се, да го отделим
чрез центробежни сили, но пък
никой не е наясно колко атмосфери налягане планктонът би могъл да преживее успешно. Така че
извадихме отново приспособлението си (бяхме с яхта в морето,

разбира се), направихме тестове
и установихме, че може да понесе над 50 атмосфери налягане,
което е повече от достатъчно за
успешно разделяне. След това, за
да установим до каква дълбочина
океанската повърхност е нужно
да се почисти, разработихме така
нареченото многостепенно приспособление. Фактически закрепихме ги едно над друго. И тук
виждате да го тестваме в Северно
море. Беше страхотен ден. Аз бях
единственият, който се разболя!
А по едно време това така прекрасно работещото приспособление взе, че се счупи. Но ние не
приключихме с начинанието на
този етап, защото не вярвам, че
може да се почисти нещо преди
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да знаеш с какво точно си имаш
работа като обем. Чух оценки,
определящи боклука в размерите от няколкостотин хиляди тона
до стотици милиона тона при някои. Бях наясно, че определено
се нуждаем от по-точни оценки,
от повече научни данни. Така че
просто се свързах с някои професори от университетите в Делфт,
Ютрехт и на Хаваите, които ни
помогнаха да определим по-качествено колко пластмаса има
реално по повърхността на океана. Резултатите посочиха 7.25 милиона тона пластмаса, която може да бъде извлечена до 2020.
Това се равнява на плуващи из
океана 1000 айфелови кули.
Откривателят и изследовател
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на Голямото тихоокеанско депо
Чарлс Мур изчислява, че ще отнеме 79 хиляди години да се
преборим с проблема. И все пак
аз вярвам, че Голямото тихоокеанско депо може напълно да се
почисти самичко само в рамките
на 5 години. А това прави разлика от 78 995 години! :-)
79 000
–
5
––––––––
78 995
(снимка на екрана)
Това е обичайната идея как буквално да я извлечем – имаме
плавателен съд, имаме рибарски
мрежи и ловуваме пластмаси.
Разбира се, множество плавателни съдове могат да се ползват за
покриването на по-широка област, но опъвайки гикове между
всички тези плавателни съдове,
неочаквано по-обширни площи
биха могли да се покрият, защото същината не е в това да се
улови плуващото, а точно обратното. А тъй като няма обичайния
вид, бихме могли да извадим и
най-малките частици. И понеже
малките живи организми могат
спокойно да минат под гиковете, елиминираме по този начин

99.99 % от опасността такива
да се хванат. Но ако искате да
направите нещо различно, не
трябва ли и да мислите различно? Ето например, абсорбцията
на PCB-тата от пластмасата не
е нещо толкова лошо. Добро е.
Изкарвайки всички пластмаси от
океана, в същото време изнасяме
тонове от устойчивите органични
замърсители. Но как да минимализираме ресурсните, финансовите и транспортните разходи в
крайна сметка? Нека позволим
на онова, което считаме за свой
враг, да бъде всъщност предимство. Океанските течения не са
пречка – те са решението! Защо
да се движим ние из океана, когато океанът може да се движи към
нас? Като закотвим “корабите”
на определени места и оставим
въртящите се течения да свършат своята работа, ще спестим
огромни количества средства,
човешки труд и вредни емисии.
Платформата ще бъде, разбра се,
напълно самоподдържаща се,
зареждайки се с енергия от слънцето, вълните и подводните течения. И вдъхновен от гмуркането
си край Диазорес, имам убеждението, че най-добрата форма e
тази на ментари1. Позволявайки на

истинска ментари, осигуряваме контакт между долната й повърхност и
океана дори при най-лошо време.
Представете си зигзагообразно пространство с едва 22 такива платформи как почистват целия океан. Да
направим едно сравнение.

(снимка на екрана)
Това са бреговете на Хонг Конг,
заснети по-рано тази година.
Най-мащабният инцидент с разпиляване на пластмаса и ето
това е източникът – просто шест
товарни контейнера. Колко ли
можем да изведем ние с над 55
от тези контейнери за ден. Не
само пластмасата е пряко отговорна за над милион щатски
долари, гълтани от повреди на
плавателните съдове в рамките
на година. Голямата изненада
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за мен бе, че ако продадем иззетата от океана пластмаса, ще
изкараме над 5 хиляди милиона
долара и това е повече отколкото
ще ни струва самото начинание. С
други думи, проектът излиза на
печалба. Но по мое убеждение
само осъзнавайки, че промяната е по-важна от парите, парите
ще дойдат сами. И да, това ще
бъде най-мащабната акция по
опазване на околната среда до
момента. С уговорката, че ние
сме тези, които надробихме тази
каша. Ние сме тези, които дори
изобретихме този нов материал
преди да надробим кашата. Затова ви моля да не ми казвате,
че не сме в състояние с общи
усилия да разчистим каквото сме
натворили. Благодаря ви!

“крилата” й да се поклащат като на

Вид риби, наподобяващи морска котка – плоски, с “криле”, достигащи размер от
7 метра. – Б. ред.
1
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По-малко месо за храна, по-малко
горещина – повече живот по света!
Арнолд Шварценегер разби още един мит след като
обяви, че млякото е за бебета. Той и Джеймс Камерън
се обединиха отново, приканвайки хората да намалят и
изключат месото от режима си на хранене.
Китайското здравеопазване официално насърчава нацията от 1.3 милиарда души да намалят консумацията
си на месо наполовина, за да предотвратят сърдечни
заболявания, диабет и други болести, силно влияещи
се от режима на хранене.
Режисьорът Джеймс Камерън и актьорът Арнолд Шварценегер мислят, че идеята е чудесна и снимат видео
като официално изявление, за да достигне тя и до хората в Америка.
превод на видеото РАЛИЦА БЛАГОВЕСТОВА
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Питър Найт: Днес беше вълнуващ ден за нас с една от
най-големите продукции, които сме правили до момента.
В озвучителното ателие на
“Аватар” в Лос Анджелис сме,
заснемайки Джеймс Камерън
(режисьорът на “Аватар”) и Арнолд Шварценегер (актьор и
бивш губернатор на щата Калифорния). Посланието днес, което записваме, е призив към
хората по света да консумират
по-малко месо, в подкрепа на
оповестените от Китайското
правителство насърчения.
Джеймс Камерън: Животновъдството е вторият най-голям
сектор, изпускащ вредни газове в атмосферата. Замислих
се как бих могъл да се нарека
природозащитник, след като
допринасям за замърсяването
на околната среда чрез това, с
което се храня.
Кевин Донован: Днес снимаме
на зелен екран, който ще се
превърне в горския свят, сред
който Арнолд ще се скита...
Арнолд Шварценегер: Колкото повече работех за физическата си форма, толкова
по-настоятелни ставаха докторите: “Арнолд, трябва да
изключиш месото.” Така че
леко-полеко намалявам месото и казвам Ви – чувствам се
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фантастично!
“По-малко месо за храна,
по-малко горещина – повече
живот по света!”
Камерън: Най-доброто, което може да направите, е да
спрете или да ограничите
консумацията на месо и
млечни. Месото и млечните не са добри за организма
ви, не са добри и за околната среда.
Арнолд: Ако ви кажат да консумирате повече месо, за да
бъдете силни, не се връзвайте!
Камерън: Това, което Китай
прави със своето изявление в
идеята да се намали консумацията на месо с 50%, заслужава
нашето пълно уважение. Това
е водаческа позиция – интернационално сътрудничество
за разрешаване на глобалните
проблеми. Трябва да видим
света като едно цяло с всичките негови представители.
Глас зад камерата: Прекрасно! Край.
Арнолд: Упс, мога ли да кажа
“не се връзвайте”?
Камерън: Не, това го отснехме.
Арнолд: А какво ще кажеш
за нещо от рода “Пак ще се
видим”?
Камерън: Направихме го вече!
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ДАНИЯ ПЛАНИРА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ПОДЧЕРТАНО ЕКОЛОГИЧНА ЗОНА
В СВЕТА С ЕКОЛОГИЧНА ЗЕМЕДЕЛСКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА

Бутан обяви плана си да стане първата в света 100%

органична нация през 2013 г., но вече има известна конкуренция. Това е така, защото правителството на Дания
обяви намерението си да стане първата 100% органична
нация на Земята – и тя има солиден план за осъществяване на това начинание.
Според много източници скандинавската държава вече е
най-развитата в света по отношение на био-продукцията, която изнася. В действителност, националната марка
за органична продукция на страната скоро ще чества
своята 25-годишнина в бизнеса, което я прави една от
най-старите такива търговски марки в света!
Превод по www.trueactivist.com РАЛИЦА БЛАГОВЕСТОВА
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От 2007 г. датската икономика
има 200% ръст, благодарение
на органичния износ. Тъй като
тенденцията да се предпочитат
все повече чисти от пестициди
храни нараства, правителството направи смелия избор да
усвои 53 милиона евро през
2015 г., за да се превърне Дания в държава на органичното
производство.
Вече е само въпрос на време
държавата да осъществи намеренията си. Правителството
възнамерява да се заеме сериозно със задачата по превръщането на Дания в 100%
органична държава като работи на два различни фронта.
От една страна, чрез тласкане и
подпомагане на традиционното фермерство да се превърне
в органично и стимулиране на
повишено търсене на чиста от
химии продукция.
В 57-те точки на датския план
се обяснява как целта е до
2020 година обработваната с
органични методи земя да се
удвои. Земята, която е собстве-
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ност на държавата, ще се обработва с органични и биодинамични методи и средства, а
отделно малките фермери ще
получават дотации да трансформират стопанствата си в
тази посока. Ще се отпускат и
средства за разработване на нови технологии и идеи, подпомагащи растежа.
Втората част включва промотирането на държавната политика за преход към органичното.
Всички отговорни институции
в Дания ще имат за задача да
промотират чистите, биодинамично отглеждани култури и
продукции. Специално от училищата и болниците се очаква
с особена сила да държат и съблюдават държавната линия
на развитие. Първата цел е да
се осигури 60 % от предлаганата на пазара продукция да е
органична.
Да се надяваме, че Дания ще
успее в политиката си и ще
служи за пример на останалия
свят да я последва!
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2007: Продажбите на органични продукти се увеличава с
25% в сравнение с предходната година.
2008: Дания е отличена със
званието “Органична държава на годината” по време на
най-големия в света панаир
на органичната търговия – изложение BioFach.
2009: Дания става “Страна на
годината” по време на изложението BioFach. Датският павилион е представен от 40 датски
изложители.

Историята����������������������������������������
на датското обръщане към органично сто-

панство може да се проследи от 60-те години на 20-ти
век, когато органични методи за отглеждане на култури
се разработват от научен отрасъл, до днешната експлозия от нарасло потребление на органични продукти.
Продажбите на органични продукти са се увеличили
от ок. 456 милиона датски крони през 2009 г. до ок. 918
милиона датски крони през 2012 г., тоест в рамките на 3
години са скочили двойно. Ето малко данни за последното десетилетие.
www.organicdenmark.com
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2010: “Новата скандинавска трапеза” е темата на скандинавския
павилион при изложението BioFach през 2010 г. и датските изложители представят голямо разнообразие от прекрасни органични храни с най-високо качество.
2012: Датското правителство постановява планове за 60% органична храна в заведенията за обществено хранене и за увеличаване на земеделските площи с органично стопанство в Дания до
15% в периода до 2020 г.
2013: Оборотът на органичните стоки в датското обществено
хранене е близо 1 млрд. DKK.
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Е, оказа се, че ни трябва само… сух грах и мощна кафемелачка или
друга мелачка, която да направи от граха брашно. Най-добре с жълт
грах, мноооого труден за намиране в България.* Единствената разлика е в крайния цвят на Грахлама.

~ ~ ~
* В Кауфланд се намира такъв – левче за килограм. – Б. ред.

~ ~ ~
И така – 1 ч.ч. сух грах се смила на фино брашно.

* Изключително бърза и вкусна рецепта
* Много приятен начин за вкарване на
по-голямо количество грах в менюто
* Изключително удобно за
вегетариански/веган сандвичи.
36

37

издание на

БВО

брой 20/2016
Зелени
и
цент
к
А

Всичко необходимо:
Подправките – сол, кориандър, кимион,
индийско орехче и черен пипер (и др. по желание);
50 мл олио;
3 скилидки чесън;
1-2 с.л. сок от червено цвекло;
брашното от 1 ч.ч. грах и 3 ч.ч. вода.
Съд, в който ще стяга готовият Грахлам.

Приготовление:
Това с цвеклото е мнооого досадна работа, поне за мен, така
че просто изцедих 2 големи глави цвекло на сокоизстисквачката, замразих сока във формички за лед и сега имам естествен оцветител за цяло лято ;) И никакво цапотене!

38

Брашното се смесва с водата, разбива се добре, да не
останат бучици, и се слага на котлона. Вари се най-малко 10
мин. като се бърка непрекъснато. Получава се нещо такова
(виж горе). Ако се сгъсти прекалено, добавям още половин
чаша вода. Сваля се от котлона, едва тогава се слагат всички
подправки, олиото и червения сок и всичко това се пасира за
около 2 минути. Тази процедура изглежда излишна на пръв
поглед, но без пасиране олиото не е добре емулгирано –
според мен то има предназначение за крайното стягане.
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Готовата смес се пълни
в каквито съдчета сте си
приготвили – чаши, бутилка от минерална вода, някакви кутийки от сладолед
и т.н.

Важно!

Пълнете колкото може поскоростно, тъй като стяга
изключително бързо.
На мен все ми остават мехурчета въздух от външната
страна, защото буквално
стяга докато се сипва.
След като поизстине, се слага в хладилника за минимум 2-3 часа.
Излиза изключително лесно от съдовете. Съхранявате си го както решите – с фолио или в кутия, важното е да е в хладилник. При мен едно
парченце оцеля 5 дни преди да бъде изядено, така че минималният
срок на годност е 5 дни ;)
Това са си вече заигравки – с парченца черни и зелени маслини, добавени след пасирането. Получи се добре и с кисели краставички,
изобщо – може да се импровизира с всичко, стига да е много ситно
нарязано.
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Снимки – опит на редактора:

когато цвеклото се случи да е повечко от нужното :)
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Необходими продукти:

Текст и фотография © кулинарно с тони

ЦВЕКЛАНКА
ВЕГАН ЛУКАНКА

Луканката се е запечатала в главата ми като чудесно

зимно мезе към чаша хубаво червено вино. От известно
време не консумирам месо, а като махнах и сирената
от диетата си чашата червено вино остана някак си
самотна. Така съвсем случайно дочух, че може да си
приготвим веган луканка с червено цвекло.* Голямо
търсене падна в интернет, но рецептите до които се
добрах, не бяха достатъчно автентични, докато един
ден не я намерих – страхотната рецепта за веган луканка с червено цвекло.
* Деликатесното веган ястие се предлага в менюто на ресторант
Soul Kitchen – София, под заглавието Винено мезе. – Б. ред.
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1 средна глава червено цвекло
100 гр сушени домати
150 гр белено слънчогледово семе
10 гр Рас ел ханут (сбор от много подправки)
10 гр чубрица
5 гр червен пипер
5 гр пушен червен пипер
хималайска сол
100 гр. тахан от слънчоглед белен

Начин на приготвяне:
Накисваме сушените домати във вода за 10-15 минути. За смилането
на сместа за луканка използвам класическа ръчна месомелачка. Може
да се използва чопър или друг уред, но според мен с класическата
ръчна месомелачка сместа за луканка става с перфектна структура.
Нарязваме цвеклото на ленти. Включваме в играта месомелачката,
като смиламе суровото цвекло, беленото слънчогледово семе и
сушените домати. Към готовата смес добавяме подправките – хималайска сол, Рас ел ханут, чубрица, червен пипер и пушен червен
пипер.
Объркваме добре, оформяме луканката в желаната ни форма и сушим във фурна на 50 градуса с леко отворена врата или в дехидрататор. Аз лично я суших във фурна, поради липса на дехидрататор,
след което я оставих още няколко дни да поизсъхне и се получи
страхотна веган луканка.
Искам специално да благодаря на всички от Българско Вегетарианско Общество, които ми помогнаха с намирането на тази чудесна
рецепта.
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ЕДНО ЧУДЕСНО ДОПЪЛНЕНИЕ

СПОДЕЛЯМЕ ТУК И
ОТ ГЕОМИЛ ГЕОРГИЕВ,
КОЙТО ЛИЧНО Е ИЗПРОБВАЛ И МОДИФИЦИРАЛ ЗА СЕБЕ СИ РЕЦЕПТАТА ВЕЧЕ НЕ ВЕДНЪЖ.

По ред от ляво на дясно:
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Добавих брашното от ленено семе към рецептата, тъй като помага за подобро слепване (става и с брашно от лимец). Последно добавих и чимен,
скоро ще е ясен резултатът.
Другата моя модификация е да не се мелят всички слънчогледови семки, а
100 гр да се направят на тахан. Това също спомага за по-добро слепване.
Понеже нямам дехидратор, ги суша в печката за 24 часа, но не е достатъчно.
Затова после си ги държа на парното, то е слабо: 37-38 градуса. Още 2-3
дни седят там, ако не го изядем до тогава :) Ако останат и са готови – завивам
в стреч фолио и слагам в хладилника.

50 гр. белен слънчоглед
10 гр. чубрица
смес от 10 гр. Рас ел ханут (16 подправки) + 5 гр. пушен
червен пипер + 5 гр. червен пипер + малко сол на вкус
2 супени лъжици брашно от ленено семе
100 гр. тахан от слънчоглед белен
100 гр. сушени домати в зехтин
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Захранван единствено и само от вода, този страхотен часовник пести пари и намалява въглеродния отпечатък на потребителя чрез използване на възобновяеми ресурси, което
елиминира необходимостта от обикновените литиево-йонни
батерии. Захранван от йони, каквито има в обикновената
чешмяна вода, водният часовник лесно отмерва времето
благодарение на две метални пластини. Когато плочите се
намокрят, естествено срещащите се положителни и отрицателния йони генерират достатъчно електричество, за да може
часовникът да “тиктака“. Работи с вода, без батерии и химикали. Веднъж напълнен, работи 5 – 7 седмици, в зависимост
от качеството на водата. Когато на дисплея цифрите станат
замъглени, водата трябва да бъде подменена.

www.spestete.bg

Размери
8.5 х 8.5 х
приблизително 5 см

